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„Nie bój się żyć, nie bój się gonić za marzeniami,
bój się tylko zastoju”
Anita Garibaldi

Sprawozdanie Zarządu Oddziału Łódzkiego
Stowarzyszenia Geodetów Polskich
z działalności w roku 2019.
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi, zgodnie ze Statutem SGP jest dobrowolnym
zrzeszeniem członków o charakterze naukowo-technicznym i zawodowym. Działa na terenie
województwa łódzkiego, a siedzibą władz jest Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5a (w budynku NOT).
Rok 2019 był trzecim z kolei rokiem działalności Zarządu wybranego na XXXIX Walnym
Zgromadzeniu Członków Oddziału w dniu 7 kwietnia 2017 roku w składzie.
Prezes Oddziału – Teresa Rżanek-Kmiecik.
Prezydium Zarządu Oddziału:
Sylwester Kołakowski, Andrzej Chmiela, Izabela Pawłowska – zastępcy prezesa
Joanna Bojko – sekretarz
Sławomir Gicala – z-ca sekretarza
Bożena Krzywańska – skarbnik
Mirosław Szadkowski – z-ca skarbnika.
Pozostali członkowie Zarządu Oddziału z wyboru imiennego:
Łukasz Buczak, Mariusz Chojnacki, Paweł Florczak, Tadeusz Kośka, Jacek Kura, Jadwiga Mosińska.
Członkowie Zarządu – przewodniczący kół – Małgorzata Żurkiewicz, Edyta Bandzierz oraz Krzysztof
Szymański.
Skład Komisji Rewizyjnej – Piotr Fabiański – przewodniczący oraz członkowie: Zofia Podkowiak,
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Sławomir Łaczmański, Marek Bodych, Orest Sierociński, Wiesław Zimniak/ zmarł 20.12.2018 r./
Skład Sądu Koleżeńskiego – Zbigniew Bilski – przewodniczący oraz członkowie: Jan Chałubiński,
Grażyna Ibsz, Janina Jakubowska, Janina Wasiak.
Przedstawicielem SGP Oddziału w Łodzi w Łódzkiej Radzie Federacji SNT –NOT jest Sylwester
Kołakowski.
We władzach SGP Oddział Łódzki jest reprezentowany przez: Izabelę Pawłowską – skarbnik ZG
Teresę Rżanek-Kmiecik - członek ZG, Tadeusza Kośkę - Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego,
oraz Zdzisława Berlińskiego - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej.
W Komisjach Głównych Stowarzyszenia Geodetów Polskich z naszego oddziału pracują: Teresa
Rżanek-Kmiecik w komisji ds. Etyki Zawodowej, Tadeusz Kośka w komisji ds. Historii i Tradycji , Joanna
Bojko w komisji ds. Młodzieży i Promocji, Arkadiusz Bobras w komisji ds. Legislacji.
Działalność członków Oddziału SGP w Łodzi oraz jego Zarządu, koncentruje się niezmiennie wokół
zagadnień naukowo-technicznych, czego wyrazem są przeprowadzone w minionym roku szkolenia,
seminaria oraz prelekcje, a także na pogłębianiu wzajemnych więzi członków naszego Oddziału oraz
całej społeczności geodetów.
Praca merytoryczna w 2019 roku odbyła się, w kolejnych comiesięcznych Zebraniach Zarządu. Odbyło
się 12 protokołowanych zebrań, w tym 3 zebrania plenarne. Zebrania członków Zarządu odbywały się
z 90% frekwencją wybranego składu, natomiast w zebraniach plenarnych brało udział około 40-80 osób.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku oddział zrzeszał 117 członków zorganizowanych w 3 kołach terenowych.
Prowadzona od wielu lat akcja szkolenia geodetów była kontynuowana również w roku 2019
mając za cel podwyższanie kwalifikacji zawodowych geodetów, zarówno zrzeszonych w SGP jak i
niezrzeszonych. Z uwagi na postęp techniczny oraz wprowadzane zmiany w przepisach dotyczących
geodezji zorganizowano szkolenia, na których zaprezentowano tematy:





„Użytki gruntowe i inne zagadnienia ewidencji gruntów i budynków” – szkolenie poprowadzone
przez dr inż. Ludmiłę Pietrzak - Dyrektor Ośrodka Szkolenia Geodetów i Kartografów SGP,
„Aktualizacja mapy zasadniczej w formacie GML oraz opracowanie wyników pracy geodezyjnej” –
szkolenie prowadził przedstawiciel firmy Softline Plus, twórcy oprogramowania dla geodezji
C-Geo, - Jerzy Biegalski,
oraz prezentację pracy nowoczesnymi instrumentami geodezyjnymi zorganizowaną przy
współpracy firmy Leica Geosystems.

Uzupełnieniem cyklu szkoleń było zorganizowanie w lutym 2019 roku kursu przygotowującego do
egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresie 1 i 2. W kursie wzięło
udział 15 osób.
Najważniejszym jednak projektem szkoleniowym zrealizowanym przez Zarząd Oddziału SGP w Łodzi było
coroczne seminarium na temat: „Zmiany w przepisach prawa w zakresie geodezji i kartografii”, które
odbyło się w dniach 26–28 września 2019 w Nagórzycach koło Tomaszowa Mazowieckiego.
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Wykłady obejmowały zagadnienia:
1. „Dokumentowanie zasięgu prawa własności jako istota działań geodezyjnych – na pierwszą
rocznicę śmierci Profesora Zdzisława Adamczewskiego” – wykład poprowadzony przez Tadeusz
Kośkę.
2. „Naziemne skanowanie laserowe, podstawy działania i przegląd zastosowań” – wykład
Krzysztofa Bakuły z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej .
3. Informacja Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Wojciech Dyakowskiego w zakresie sprawowanych zadań.
4. „Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) – zakres wykorzystania i zasady
aktualizacji, na przykładzie Województwa Łódzkiego” – Andrzej Dziubiński p.o. Geodety
Województwa, Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego oraz Joanna Zalewska, p.o. Naczelnika Wydziału – Wojewódzki Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
5. „Automatyczna aktualizacja graficznych baz danych” – Jan Schnerch, Dyrektor Łódzkiego
Ośrodka Geodezji.
6. „Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH – od poprawnej identyfikacji materiałów źródłowych poprzez dobór odpowiedniej metody przeliczenia do rzędnych w nowym układzie spełniających
współczesne kryteria dokładnościowe” – Tomasz Olszak, Wydział Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej.
7. „Zagadnienie braku wiarygodności dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w aspekcie ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych
przeprowadzanych zgodnie z paragrafami 37-39 rozporządzenia EGiB. Wiarygodność atrybutów
punktów granicznych ujawnionych w bazach danych EGiB” – wykład Ludmiły Pietrzak, Dyrektor
Ośrodka Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Uczestnikami seminarium byli geodeci pracujący w administracji oraz w wykonawstwie z całej Polski –
łącznie 42 osoby . Na zakończenie szkolenia wręczono biorącym udział, świadectwa uczestnictwa.
Ważnym elementem dla geodetów OŁ SGP było powołanie przez Wojewodę Łódzkiego, 4 stycznia
2019 roku, Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej orzekającej o odpowiedzialności osób wykonujących
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii. Na członków tej komisji powołano członków
zarządu:




kol. Teresę Rżanek-Kmiecik i kol. Izę Pawłowską, jako przedstawicielki geodetów członków SGP
kol. Mirosława Szadkowskiego, jako przedstawiciela przedsiębiorców
kol. Tadeusza Kośkę, jako przedstawiciela środowiska naukowego

Kolejne istotne wydarzenia dla Łódzkiego Oddziału to: uczestnictwo członków, 25 stycznia 2019
roku w Warszawie, w uroczystych obchodach 100-lecia SGP oraz 26 stycznia udział delegatów z Łodzi w
Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów SGP, który zajął się zmianami zapisów w statucie organizacji oraz
wyborami uzupełniającymi do Zarządu Głównego. Członkowie zarządu oddziału brali również udział w
Międzynarodowych Polsko–Czesko–Słowackich Dniach Geodezji, które odbyły się od 6 do 8 czerwca 2019
w Bratysławie. Jednocześnie zarząd przez cały 2019 rok aktywnie działał w kierunku organizacji Polsko–
Czesko–Słowackich Dni Geodezji, które 4–6 czerwca 2020 roku odbędą się w Łodzi. Podjęto również
decyzję o dofinansowaniu specjalnego wydania numeru 1/2019 „Przeglądu geodezyjnego” z okazji
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stulecia SGP.
Członkowie naszego oddziału brali również aktywny udział w pracach:
 Komisji XLI Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
 Komisji do spraw scaleń w Łodzi w ramach XLIII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych
 Łódzkiej Rady Federacji Naukowo-Technicznych NOT
 oraz w pracach nad opracowaniem biogramów geodetów z terenu łódzkiego przygotowywanych
do prezentacji w zeszytach słownika biograficznego „Geodeci i kartografowie Polscy” wydawanego przez ZG SGP
W sferze pozazawodowej, podobnie jak w latach ubiegłych, Zarząd jako animator ruchu geodezyjnego
organizował akcje mające na celu integrację środowiska geodetów, i to bez względu na ich przynależność
organizacyjną. 23 lutego 2019 roku zorganizowano Karnawałowy Bal Geodetów, w którym wzięło udział
75 osób, a 14 czerwca rodzinne spotkanie przy ognisku w Lesie Łagiewnickim, które zgromadziło około
90 osób i odbyło się pod znakiem jubileuszu 100-lecia SGP. W trakcie roku 2019 zorganizowano również:


14 stycznia uroczyste Zebranie Noworoczne 2019, na którym zaproszonym gościom wręczono kalendarze wydane z okazji 100-lecia SGP, a osobom wspierającym nasze działania poprzez prowadzenie szkoleń i prezentacji wręczono podziękowania. W zebraniu tym po raz pierwszy w naszym
oddziale wzięła udział sekretarz ZG Barbara Kłosińska. Prelekcję nt „Pierwsze polskie standardy
techniczne z lat 1819 – 1839 poprowadził dr Marian Czochański.




1-5 maja wycieczkę autokarową „Szlakiem Rezydencji Podkarpacia”
10 listopada wycieczkę autokarową „Płock najstarsze miasto Mazowsza”

Członkowie zarządu brali aktywny udział w przygotowaniu, współfinansowaniu i uroczystości
odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Franciszkowi Janowi Walickiemu oraz zasłużonemu dla
łódzkiej geodezji Franciszkowi Walickiemu, który był naczelnikiem Oddziału Pomiarów w Magistracie m.
Łodzi i kierował założeniem podstawowej osnowy geodezyjnej miasta niezbędnej do wykonania map
sytuacyjno-wysokościowych. Tablicę pamiątkową przygotowano we współpracy z Łódzkim
Stowarzyszeniem Muzycznym „Ocalić od zapomnienia”. Ponadto utrzymywano w aktualności stronę
internetową oddziału, a poprzez prezentację na niej działalności, w tym: osiągnięć, szkoleń, ważnych
wydarzeń bieżących oraz informacji o wydarzeniach przyszłych, dotyczących zarówno sfery zawodowej
jak i pozazawodowej, starano się trafiać do jak najbardziej szerokiego kręgu braci geodezyjnej.
Prowadzona z zaangażowaniem praca społeczna przez członków oddziału na rzecz środowiska
geodezyjnego była podstawą do przyznania przez Zarząd Główny odznaczeń stowarzyszeniowych.
Podczas obchodzonych uroczystych obchodów 100-lecia SGP zostali uhonorowani:
 kol. Sylwester Kołakowski, który otrzymał Medal w Dowód Uznania za zasługi dla
Geodezji i Stowarzyszenia Geodetów Polskich
 kol. Małgorzata Żurkiewicz otrzymała Diamentową Odznakę Honorową SGP
 kol. Michał Kotynia - Srebrną Odznakę Honorową SGP
Na zakończenie tego sprawozdania niech mi wolno będzie podziękować całemu Zarządowi Oddziału za
to, że pomimo wielu codziennych obowiązków zawodowych i rodzinnych jego członkowie zawsze
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z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem włączają się w pracę stowarzyszeniową, znajdują czas na
organizowanie szkoleń, kursów, wycieczek, spotkań, prowadzenie strony internetowej oraz innych
przedsięwzięć niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania naszego Oddziału, a które wynikają
z bieżącej działalności. Wierzę, że Wasz czas poświęcony dla wspólnego dobra naszego środowiska, nie
jest czasem straconym. Kochani, dziękuję za to, że jesteśmy razem i życzę nam, aby w dalszym ciągu, co
powtarzam co roku, „chciało nam się chcieć”.
Jednocześnie akcentując fakt, że to zebranie jest zebraniem noworocznym, z okazji rozpoczynającego się
roku 2020, proszę wszystkich Państwa o przyjęcie ode mnie, w imieniu Zarządu Oddziału SGP w Łodzi,
życzeń wszelkiej pomyślności w realizacji osobistych zamierzeń oraz pełnej satysfakcji z osiągniętych
sukcesów w pracy zawodowej, stowarzyszeniowej i życiu prywatnym.
A parafrazując motto naszego spotkania, słowa Anity Garibaldi:
„Nie bój się żyć, nie bój się gonić za marzeniami, bój się tylko zastoju”
życzę wszystkim aby zdrowie pozwoliło gonić za marzeniami do utraty tchu.
Wznieśmy toast za Nowy, miejmy nadzieję, że dobry, 2020 rok.
Teresa Rżanek-Kmiecik
Prezes Oddziału SGP w Łodzi

Łódź, 20 stycznia 2020 rok
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